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Karsintakutsut on lähetetty 
 
Karsintaleiri pidetään 27.-28.4. HSK:lla. Karsintaleirin ohjelmasta vastaa tänä vuonna SPV ja 
leirin päävalmentajana toimii Vili Kaijansinkko, SPV. Muut valmentajat leirillä ovat Martin 
Gahmberg, SPV, Jan Gahmberg, SPV, Laura Santala, SPV, Leo Tykkyläinen, EPS, Robin 
Willgren HSK, Erica Bäckström ESF, Suvi-Tuuli Wickström HSK ja Anton Eklund, ESF. 
 
 
Muutos rankingkalenteriin 
 
Kauden 2019 kilpailukalenteria on päätetty muuttaa siten, että Ranking 5 purjehditaan 
NJK:lla 7.-8.9. ja Ranking 6 EPS:illä 21.-22.9. Muutos johtuu päällekkäisyyksistä muiden 
luokkien kilpailukalentereiden kanssa ja sopivien rata-alueiden riittävyydestä.  
 
 
Optimist Team Finland U13 
 
Optimistijollaliitto perustaa yhteistyössä SPV:n kanssa uuden, alle 13-vuotiaiden 
purjehtijoiden maajoukkueen. Joukkueeseen valitaan 8 vuonna 2007 tai myöhemmin 
syntynyttä purjehtijaa arvokisakarsintojen lopputulosten perusteella. Joukkueen 
päävalmentajana toimii Laura Santala, SPV, sekä apuvalmentajana Lucas Karlemo, ESF. 
Joukkueen ohjelmaan kuuluu kaksi 2-4 päivän leiriä kesäkuussa sekä osallistuminen 
Spinnakeri Regattaan Tallinnassa 29.6.-2.7.2019. 
 
Vuoden 2019 PM-kilpailuihin Norjan Tönsbergiin ovat oikeutettuja osallistumaan ainoastaan 
tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat purjehtijat. Optimistijollaliitto haluaa 
tukea myös tätä nuorempien aktiivisesti kilpailevien purjehtijoiden edistymistä ja 
mahdollisuutta saada kansainvälistä kilpailukokemusta perustamalla nuorille purjehtijoille 
oman joukkueen. EM- tai MM-joukkuepaikan vastaaottanut alle 13-vuotias purjehtija ei ole 
oikeutettu paikkaan Optimist Team Finland U13:ssa. 
 
Ottaessaan vastaan paikan Optimist Team Finland U13:ssa purjehtija sitoutuu osallistumaan 
joukkueen koko ohjelmaan ja vastaamaan siitä aiheutuvista kuluista sekä noudattamaan 
kaikkia SOL edustusjoukkueiden pelisääntöjä 
http://media.wix.com/ugd/ede10a_3391e1e86f84e8b843dd6b19c8afe2ba.pdf.  
Joukkue järjestäytyy kuten muutkin maajoukkueet. SOL toimittaa U13 joukkueelle viralliset 
edustusasut (pelastusliivi + lycra) kuten muillekin edustusjoukkueille. 
Kutsut joukkueeseen lähetetään arvokisakarsintojen jälkeen. 
 
 
 



Maajoukkueiden harjoitusleiri Hangossa  11.-14.6.2019 
 
SOL järjestää yhteistyössä SPV:n kanssa optimistijollien edustusjoukkueiden leirin HSF:llä, 
Hangossa ennen Ranking II -kilpailua. Leiri on osa MM- ja EM- joukkueiden sekä Optimist 
Team Finland U13 -joukkueen harjoitteluohjelmaa. PM-joukkueen purjehtijoille leiri on 
ylimääräinen, vapaaehtoinen osa valmistautumisohjelmaa.  
Leirillä toimivat valmentajina edustusjoukkueiden päävalmentajat sekä SPV:n valmentajat. 
Samaan aikaan Hangossa leireilevät Zoom8, E-jolla sekä Laser-purjehtijat ja osa 
teorialuennoista käydään yhdessä muiden luokkien kanssa. SOL järjestää purjehtijoille 
majoituksen ja ruokailut leirin aikana. 
Lisätietoja leiristä toimitetaan edustusjoukkueisiin valituille purjehtijoille arvokisakarsintojen 
jälkeen. 
 
 
Kadettisarjan kilpailukalenteri on julkaistu 
 
Kadettisarjan kipailuja käydään tulevalla kaudella kattavasti koko Purjehdus-Suomen 
alueella. Kadettikilpailuja on tarjolla Hangosta Ouluun touko-syyskuun aikana 
kaikenkaikkiaan 14 eri osakilpailussa. Kaikkien karsinta- ja rankingsarjan kilpailujen 
yhteydessä järjestetään myös kadettikilpailu. Kadettisarjan kilpailukalenteri 
kokonaisuudessaan löytyy SOLin kalenterisivulta.  
 
 
 
SPV tukee kadettisarjaa 
 
SPV ja lasten ja nuorten veneilytoiminnan koordinaattori Laura Santala tulevat olemaan 
vahvasti mukana kadettisarjan kilpailuissa kaudella 2019. SPV tukee kadettisarjaa 
tarjoamalla valmennustukea osassa kadettisarjan osakilpailuja.  Tällä halutaan kannustaa 
purjehtijoita pienimmistäkin seuroista lähtemään mukaan kadettisarjan kilpailuihin, vaikka 
oman seuran valmentaja ei olisi mukana kilpailuissa. Seurat voivat ilmoittaa Lauran 
valmennukseen 1-2 purjehtijaa/kadettikilpailu niissä tapauksissa kun seuralla ei ole 
resursseja lähettää kisaan omaa valmentajaa. Valmennustukea tarjotaan kaikissa niissä 
kadettisarjan osakilpailuissa, jotka ovat optimistijollien rankingkilpailujen yhteydessä. 
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet tulossa toukokuun aikana. 
 
Optimistijollien SM-kilpailujen yhteydessä TPS:llä järjestettävää kadettikilpailua ennen, 
perjantaina 9.8. järjestetään kaikille halukkaille kadettipurjehtijoille yhteinen treenipäivä 
Laura Santalan johdolla ja valmennuksessa. Tästä annetaan lisätietoa lähempänä SM-
kilpailuja. 
 
Kadettipurjehtijan kannattaa lukea myös seuraava SPV:n junnukirje. Siitä löytyy infoa kesän 
alueleireistä. 
 
 
 
 



Keskustelutilaisuus seurojen junioripäälliköille 
 
Optiliitto kutsuu kaikki seurojen junioripäälliköt ja/tai vastaavat toimijat vapaamuotoiseen 
keskustelutilaisuuteen HSK:lle lauantaina 27.4. kl. 16.00. Kuulemme mielellämme 
seuratoimijoiden ajatuksia Suomen optimistipurjehduksesta ja sen kehittämisestä. 
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen 25.4. mennessä osoitteeseen 
suomen.optimistijollaliitto@gmail.com. Tilaisuuden jälkeen kaikki ovat tervetulleita 
seuraamaan Martin Gahmbergin meteoluentoa kl 18-19.  
 
 
 


